
1. Vít Mikušek, student VŠ

„Výborné místo ke studiu japonštiny, ať už začínáte nebo se chcete jen zdokonalit. Navštěvoval
jsem kurzy několika různých lektorů, vždy se jednalo o rodilé mluvčí a vždy jsem byl maximálně
spokojen s jejich profesionálním, osobním a ochotným přístupem. Oproti jiným jazykovým
školám, které jsem navštěvoval dříve, je výuka v ČJS mnohem hodnotnější i kvůli dobrým
poskytovaným studijním materiálům (mnohdy se předpokládá alespoň částečná znalost
angličtiny, ale i pro anglicky-nemluvící se vám podpory dostane).“

Hodnoceno 17.5.2019 z IP: 109.81.215.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů jazykových kurzů

Česko-japonská společnost
Praha, Praha 1

Studenti absolvovali a doporučili tyto jazykové kurzy
skupinové kurzy pro veřejnost

Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně prostřednictvím elektronických formulářů

Jazykovky.cz a jsou ponechána bez úprav. Autenticita doporučení je ověřována technickými prostředky a
namátkovou kontrolou. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost

doporučení můžete nechat ověřit na telefonu +420 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 17. 6. 2019 evidujeme těchto 5 ověřených osobních doporučení:

5 osobních doporučení
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2. Mircea Ticudean, novinar, Radio Svobodna Evropa Prague

„Lektori jsou prima, hodne kompetentni a prijemni. Prostredi je pekne. Lokace skoly (u Mustku)
super! “

Hodnoceno 17.5.2019 z IP: 193.111.129.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Alžběta Máchová, student SŠ Praha

„Milý přístup, skvělí učitelé, není problém, když potřebujete něco vysvětlit. V případě, že
odpadne hodina, vám dají vědět co nejdříve přes e-mail. Skvělá atmosféra, poznáte tam
spoustu milých lidí všech věkových kategorií a zaměstnání.“

Hodnoceno 14.5.2019 z IP: 94.142.238.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Miroslav Horký

„Japonsky jsem se původně začal učit při svém několikaměsíčním pobytu v Japonsku. Po
návratu jsem se rozhodl ve studiu pokračovat a vybral jsem si kurz nabízený Česko-japonskou
společností. Vzhledem k již získaným znalostem jsem byl zařazen do čtvrtého semestru. Mezi
největší pozitiva bych zařadil smysluplné vysvětlování gramatiky, lepší než jakého se mi dostalo
během kurzu v Japonsku. Výuka probíhala ve skupině 10 studentů. Struktura byla logická -
vysvětlení gramatického jevu, procvičování, začlenění do konverzačních cvičení. Za sebe bych
jen možná přidal trochu víc času na procvičování kanji, ale to by se zase musel čas ubrat z
jiných aktivit. Každopádně jsem spokojen a určitě budu v kurzu pokračovat nejdříve během
letního konverzačního kurzu a následně další semestr na podzim. Za mě osobně velká
spokojenost.“

Hodnoceno 14.5.2019 z IP: 195.33.34.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Jakub Hájek, IT - konzultant, Ixtent, s. r. o. Praha

„Jakožto pracujícímu pro mě nebylo snadné najít organizaci, která by pořádala kurzy v
optimálním čase. Hleda jsem na několika portálech, kde hlásali slogany typu: "Chcete se při
práci učit cizí jazyk, naše kurzy jsou pro Vás". Problém byl, že takové kurzy byli třeba od 3, 4
hodin - kdy jsem ještě v práci. Pak jsem narazil na ČJS, kde konečně měli normální rozvrh kurů
pro pracující. Začínal každé úterý od 19:00 - 20:30. Cena za jeden semestr byla kolem 4300
Kč. Pro členy sleva 500 a jelikož stojí roční členství 500, tak se rozdhoně vyplatí stát členem.
Nejen, že za stejné peníze máte něco navíc, ale zároveň máte nějaké členské bonusy. Také mi
chodí email s notifikacemi na pořádáné akce a nemusím tak na webu hledat co se budek konat.
A většina z nich stojí za to. Výuka probíhala přímo v sídle ČJS, Je to přímo u vystupu z metra
Můstek dole na Václaváku. Maximální počet lidí, kolik se mohlo přihlásit bylo 12 tuším, ale nás
tam bylo v průměru …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  kolem 7. Paní učitelka byla velmi příjemná (někteří vyučující jsou
češi a dále tam jsou rodilí mluvčí, kteří umí anglicky i česky) a celkově atmosféra byla
uklidněná. Nikam se nespěchalo, všechno bylo řádně vysvětlěno a kdo nepochopil, tak se mohl
zeptat cokoliv a nemusel se přitom obávat, že by na něho bylo nahlíženo, jako na ignoranta. Je
možné si zakoupit učebnice, ale není to podmíněné. V ceně kurzu máte i oskenované materiály
pro výuku. Nicméně doporučuji si učebnice koupit. Jejich cena není vysoká a pro studium se
hodí. Za mě tedy příjemně strávených 16 lekcí, kterými to rozhodně nekončí a už teď jsem se
přihlásil na další. ČJS jednozaně doporučuji, pokud máte zájem o Japonsko ;) “

Hodnoceno 14.5.2019 z IP: 94.113.244.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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